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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
علـى للـ  و  الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم علـى بيياـا محمـد، بسم هللا

ين.  وصحي  والتابعين لهم بإحساٍن إلى يوم الد ِّ
پ   پ   پ   ٻ  ٱ   ٻ   ٻ   ٻ  }: "قولـ  تعـالى: -رحم  هللا تعالى–قال اإلمام ابن كثيٍر 

ٹ   ٹڤ   ڤ      ٹ  ٿ   ٹ    ٿ ٿ     ٿ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺٺ   ٺ   ٺ

   ڇچ   چ   ڇڇ      چ  ڃ   چ    ڃ ڃ     ڃڄ      ڄ ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦڄ   ڄ      ڤ 

   گک   کگ   گ      ک   ک   ڑ  ژڑ    ژ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ

 لمـا ورفـ    للمسـلمين، تعـالى هللا مـن رخصـ    هـه  [187]اليقرة: {گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ
 شــربوال األكــ  لــ  يحــ  إبمــا أحــدهم أفطــر إذا كــان فإبــ  اإلســ،م، ابتــدا  فــ  األمــر عليــ  كــان

 الطعــام عليــ  حــرم العشــا  صــلى أو بــام فمتــى ذلــ ، قيــ  ياــام أو العشــا  صــ،ة إلــى والجمــا 
 هاـا [187رة:]اليقـ {ٻ }و كييـرة، مشـق    ذلـ  من فوجدوا القابل ، الليل  إلى والجما  والشراب

 عيـد بـن وسـالم ،سو وطـاو  ،جييـرٍ  بـن وسـعيد ،ومجاهـد ،وعطـا  ،عياسٍ  ابن قال  الجما ، هو
 ،والســـد  ،الاخعـــ  وإبـــراهيم ،والضـــحا  ،والزهـــر   ،وقتـــادة ،والحســـن ،دياـــار بـــن وعمـــرو ،هللا

 ".حيان بن ومقات  ،الخراساب  وعطا   
علاى للاه وصاحبه الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيناا ححماد و 

 أجمعين.
م عماة عمار حا، أوج اه، أناه جاار دلي اا ُرر اد ا لل ارا  ، وكان حما ُذكر في ساب  النالوف فيماا تمادص

لااام ُدمااادع ا، ف،احع اااا، و اااي تماااوفن دن اااا عاااد  -رضاااي هللا عناااه–فمالاااإن دن اااا ناحاااإ، ف ااا ن عمااار 
 ناحإ، ك نه ظن ب ا أن ا ُتر د أن....

 طالب:........
 ر.ت علل ت عذنعم، 

 فذكر له ذلك، فشك أن فاي  اذا حشامة دادردة أناه دذا ناام -عليه المالة والسالم–ف،ار دلى النبي 
 أو صلى العشار خالص ان  ى دلى غروب الشمس حن الغد.

وفي عمة عيس بن ِصرحة أو ِصرحة بن عيس عد ظل الن اار كلاه دعمال فاي عملاه فاي حار دادرد، 
ااا غربااإ الشاامس وأف اار صاالى المغاارب، وساا دااير جلااس  ه ف أ لااه عاان ال عااام، فمااالوان حااا فيااولمص

 وجدته عد نام.فرن ظر فنام، ف،ارت احرأته بال عام 
اآلن صيام وحر وتعا  وعمال وناام، ولان د كال د  بعاد غاروب الشامس حان الغاد،   داك أن  اذه 

 ،ثاةحشمة ددردة، اإلنسان دذا ا  م واح اط ألحره، وبذف األساباب بمحكاناه أن رواصال الياوحين وال ال
ا فاي حار حن األحاس علاى جاوث حا ال   ال ن دذا لم دح ط لن سه، دذا كان صائم   ، وعمال عماال  دادرد 
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–الن ار، وجار لي كل فحمل له حا حمل حن النوم حا أدمه علاى الان س، و   واصال ب ام النباي 
اا -عليااه المااالة والسااالم اا اروح  ل ل اام، و ااوحين، فاارأوا ال ااالف، ولااو تاا خر ال ااالف لواصاال ب اام كالمن ِ 

دعني صيام روحين أو ثالثة، ل ن ح، ا   مام وا ح ياط للن س، الذي رواصل و عرف أنه رواصال 
اا لككال عبال ذلاك والشارب  ألن  حا  او بككال أو   عاد ُد  ا  حان العمال الاذي دشا ، و كاون حح اق 

األباادان حاا، الحاارارة، والماايام فااي أدااام الحاار الشاادرد حاا ثِ ر علااى الباادن، و ن كانااإ  د،اا ال،ساام 
ُحضااع ة، هللاهللا  اأك ر حما ن حمله أضاعاف    ل  عن الساب ، كانوا ر حملون ديئ اتغيرت وتحمل ا اخ

 المس عان.
فاي ال،مااث، وعماة عايس بان ِصارحة أو ِصارحة بان عايس  -رضي هللا عنه–فمما ُذِكر عمة عمر 

 .هللا ال رج وال   ي ، والحمد هللفي حس لة األكل، ف نلف 
 ،جيير بن وسعيد ،ومجاهد ،عياسٍ  ابن قال [187قرة:]الي {ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺٺ پ    } "وقول :
 وقــال لهــن، ســكن   وأبــتم ،لكــم ســكن   هــن يعاــ : حيــان بــن ومقاتــ  ،والســد  ،وقتــادة ،والحســن
 يخـال  ماهمـا ك  والمرأة الرج  أن: وحاصل  لهن، لحاف   وأبتم ،لكم لحاف   هن :أبس بن الربي 
  ذلـ يشق لئ، ؛رمضان لي  ف  المجامع  ف  لهم رخصي   أن فااسب ع ،ويضاج ماس وي   اآلخر
 .حرجواوي   عليهم
 :الشاعر قال
ي    َمــــــا إَِّذا ــــــجِّ يــــــَدَها َثَاــــــى الضَّ  جِّ
 

ــــــــَداَع     ــــــــ    َت ــــــــ ِّ  َفَكاَب ــــــــا َعَلي   لَِّياَس
 بعض الم رجمين ال، لة اللباس في بعض ال، ات ُد ل  على... 

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 اذاحاكاان وانمرضاإ  اذه ال سامية، فاالم رجم  ا، ونحن ُنسميه لباس  اعلى السرواف، أن م تسمونه لباس  

... اا ،ج اال ج ال عااف   اان بن لااون، ل اام، وأناا م بن لااون، اا ادعنااي الم اارجم رنبغااي أن دكااون فا م   اعارف 
 حا دكون ب ذا المس وى. ا،أحين   احاذع  
جمه  عافن غير حن علاين، وخاذ حان  اذه تر  اذاح [75َمر:]الز   {ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ }

ي جم  ألن ال رجمااة فاابمااا ُر اار  اعارف اا ااألح لااة المضااحكة  ولااذلك الم اارجم د،اا  أن دكااون ثمااة أحين اا
اا للمعا ،، ال رجماة الحرفياة عاد   ت يسار فاي كال كلماة للمعاانيالغال  لمعاان   اني، فامذا لام دكان فا م 

غاات لغاة  واحادة فاكن ُدشا رط ذلاك وأداد حناه فيماا باين الل و ذا ادُ رط ذلك فاي الرواداة باالمعنى فاي
 حن لغة  دلى أخرى.
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ااااا فااااي العمياااادة وعنااااده ح اااارجم، فان بااااه لااااه واحااااد حاااان  ،وُذِكاااار عاااان بعااااض المشااااادا أنااااه ُدماااارر  رس 
و او ر ارجم لاك علاى  ،غل علاى عميادة السال  أناإ تشا ،الحاضر ن، عافن ر رجم على عميدة  أخرى 

 حا ردر  م الشيا  والحاضرون حن قالب العلم ردري  وحاعميدة  أخرى، 
دعرفااون المعاااني وحااا  ،فال لاال كبياار فااي ح اال  ااذه األحااور، في،اا  أن ُرن مااى لل رجمااة أناااس أك ااار

ا ثم  .ات ر تمنون على العلم وعلى الدرنُدحيل ا، وأدض 
 طالب:........

 رن أ
 طالب:........

 ،لمعاانيدنماا ر ارجم ا المرلن  ألناه   ر ارجم حرفي ا، بالنسبة لا و  بد حن أن دكون عارف   ، و ررج،
 .   لي  م ا، د  م المعاني بد أن ررج، دلى ت اسير السل 

 عــن إســحا  أبــو وقــال الطويــ ، معــاذٍ  حــدي  فــ  تقــدم كمــا اآليــ  هــه  بــزول فــ  الســيب وكــان"
 اـامف اائم  صـ الرجـ  كـان إذا -وسـلم عليـ  هللا صـلى- الايـ  أصـحاب كان:  قالعازٍب  بن اليرا 
 لـ ذ يومـ  وكـان ا،صـائم   كـان األبصـار   صرم  بن قيس وإن مثلها، إلى يأك  لم يفطر أن قي 
 بطلـقأ ولكـن ال،: قالـ  طعـام  عاـد  ه : فقال امرأت  أتى اإلفطار حضر افلمَّ  أرض ، ف  يعم 

ــ رأتــ  فلمــا امرأتــ ، وجــا   فاــام، عياــ  فغليتــ  لــ ، فأطلــب ــ  أبمــ  لــ  خييــ   : قالــ  ابائم   افلمَّ
ٱ    } :اآليـ  هـه  فازلـ  -وسـلم عليـ  هللا صـلى-للايـ  ذلـ  كرفـه   ،علي  ش غ   الاهار ابتصف

ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ    } :قولــــ  إلــــى[ 187اليقــــرة:] {ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ

 .اشديد   افرح   هاب ففرحوا[ 187رة:]اليق {ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇڇ  
 ال كـابوا رمضان صوم بزل لما: قال اليرا ، سمع  :إسحا  ب أ طريق من هاهاا اليخار   ولفظ

   ٿٺ   ٺ   ٿ   } :هللا بزلأفــ أبفســهم، يخوبــون  رجــال   وكــان كلــ ، رمضــان الاســا  يقربــون 

 .[187رة:]اليق {ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹڤ
 صـلوا إذا رمضـان شـهر فـ  المسـلمون  كـان: قـال ،عيـاسٍ  ابـن عـن طلحـ ، أبـ  بن عل  وقال

ـأ   إن ثـم القابلـ ، من مثلها إلى والطعام الاسا  عليهم حرم العشا ،  أصـابوا نالمسـلمي مـن اباس 
 إلـى ذلـ  فشـكوا ،الخطـاب بـن عمـر مـاهم العشـا ، بعـد رمضـان شـهر فـ  والطعـام الاسـا  من

ٿ      ٿٺ   ٺ   ٿ   ٿ   }: تعــالى هللا فـأبزل -وسـلم عليــ  هللا صـلى- هللا رسـول

 ".عياس ابن عن العوف  ى رو  وكها ،[187رة:]اليق {ڤ   ڤ   ڤ ٹ   ٹ   ٹ   ٹ
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ا فااي كااالم  خااال   ااذا الن ااي -رضااي هللا عنااه–عماار   –احرأتااه، لااو كااان عماار  ااو الااذي نااام دااك 
 حااا ُدظاان بااه أن ُد،اااح، احرأتااه بعااد الن ااي، ل نااه ظاان أن الماارأة ت علاال ت عااذر ولاام -رضااي هللا عنااه

 ُدمدع ا.
لدداااه الماااوة والشاااي ان حااار ب،  سااايما الشاااباب الاااذرن وعلاااى كااال حااااف حااان كاناااإ لدداااه الشااا وة، و 

اااا ل اااذا  ا للذر عاااة واح ياق  ر لوجاااون عااارب رحضاااان األفضااال أ  رنااااحوا فاااي الن اااار حااا، نساااائ م، ساااد 
 الركن العظيم حن أركان اإلسالم. دك ر الس اف عن  ذا حن الشباب.

ج ااه  ااي األولااى ل اان وأو  ،وأغاارب حااا جارنااا حاان األساائلة العااام الماضااي فااي ال مااانين حاان عمااره
با س حان أن دماس ال،ساد  هالشي ان حر ب، دموفن دن ام رنااحون عاراة فاي ن اار رحضاان،  ال فيا

 هدير دس دعي  ذا األحر، حاا فيا هدعني حا في  ل ذاحا الذي  فعكم ال،سد حن غير جماث دموف  
ااا، ل اان الشاايو  كبااار ح عاا ،دااير دساا دعي  ،ن و ددعنااي دذا خياا  حاان الشااباب أو حاان ال  ااوف أدض 

راان أراان الحيااار  أن  ااذا بم اااوأ و ناااحون عااراة، دعنااي و ح عااد ،أعمااار األحااة حاان الساا ين للساابعين
حااا و د ...، لااو عااافن ال،ااو حاار ون باارص   هدااير حااا فياا هراان ا ح ياااط للاادرن  عااافن   حااا فيااأالاادرن  

 فا ح يااط ،أ ري ددش حمكن، ل ن حا عاف  اذا، كا ن م تعاو وا علاى  اذا فاي الناوم، هللاهللا المسا عان
وكااون اإلنسااان ربعااد و  دحااوم حااوف الِحمااى  ألنااه حاان حااام  ،للاادرن واجاا ، ا ح ياااط وسااد الااذرائ،

 حوف الِحمى ُرودك أن دم، فيه.
ل نااه الشااي ان ُرر ااد أن ُرب اال  ااذه  و ااذا الشاا ر أجاالم أنااه فااي خااالف األداا ر الماضااية حااا أظاان...

 العبا ة.
 طالب:..........

 .ر حن أجل أن ُد  ر حُرم عليه ذلكم عليه ذلك، حن ساف ، حن سافر لُي  ر حرُ 
 فــ  ياــزل أن قيــ  كــابوا الاــاس إن: قــال ،عيــاسٍ  ابــن عــن ،كريــٍب  عــن عقيــ  بــن موســى وقــال"

 لـمو  ،يطعـم لـم أحـدهم بـام فـإذا الاسـا ، شـأن لهم ويح  ويشربون  يأكلون  فيهم، بزل ما الصوم
 جـبوو  ،بـام مـا بعـد الخطـاب بـن عمـر أن لغاـافي القابلـ ، مـن يفطر حتى أهل  يأت  وال ،يشرب
 هللا إلـى أشـكو: فقـال -وسـلم عليـ  هللا صـلى- الايـ  إلـى جا  ثم أهل ، على وق  الصوم علي 
 :قال، صاع  اله  وإلي 

 لصـوم،ا أريـد وأبا بم ، ما بعد أهل  على فوقع  بفس ، ل  سول  إب : قال «َصَاع َ   ذاوما»
ـ َ  َمـا»: قـال -وسلم لي ع هللا صلى- الاي  أن فزعموا ا  ـا ك  َعـ َ  َأن   َخلِّيق  ٱ    } الكتـاب اـزلف ،«َتف 

 ".[187اليقرة:] {ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ
الروادااة األخاارى و ااي أعااوى حاان  ااذه الااذي في ااا أن الماارأة  ااي ال ااي ناحااإ، وأن عماار لاام دماادع ا، 

 عظم حن ذلك.وأن ا كانإ ت علل بذلك وت عذر به، وعمر بشر ليس بمعموم، ل ن د نه أ 
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 طالب:..........
 نعم.

 طالب:..........
 ولو كان.

 طالب:..........
اا باذلك حا،أو حا عمر د  المس لة  حاا  احرأته، ل ن نحن نموفن دحسان ا بالظن بعمار، وحاا كاان خليم 

 .ة في أحر الدرن حا ر مور حنه  ذاُعرف عنه حن الشدة والمو 
 فـ  هريـرة أبـ  عـن ربـا،، أبـ  بـن عطـا  عن عد،س بن قيس عن ،عروب  أب  بن ديسع وقال"

  ڇ   ڇ   ڍ  } إلى قول : [187اليقرة:] {پٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ    } :تعالى هللا قول

 اآلخـرة، العشـا  صـلوا إذا اآليـ  هـه  تاـزل أن قي  المسلمون  كان: قال [187]اليقرة: {ڍ   ڌڌ
 ،ةصـ بعـد أهل  أصاب الخطاب بن عمر نأو  يفطروا، حتى والاسا  والشراب الطعام عليهم محر  

 نمـ يشـي  ولـم فاـام المغـرب، صـ،ة بعـد عياـا  غليتـ  األبصـار   قـيسٍ  بـن رم صِّ  وأن العشا ،
 ب،وشـر  فأكـ  فقـام العشا ، -وسلم علي  هللا صلى- هللا رسول صلى حتى يستيقظ ولم الطعام،

 ".وسلم علي  هللا صلى هللا رسول أتى أصيح افلمَّ 
ا، وأنه ُغشي عليه حن الغد ي عبل ا تموفن دنه حا أكل، وأنه نامالروادة ال   .جائع 

ٱ    }  ذلـ عاـد هللا فـأبزل بـهل ، فـأخير  -وسـلم عليـ  هللا صـلى- هللا رسـول أتـى أصيح افلمَّ " 

پ   ڀ   ڀ    } ،الاسـا  مجامعـ  بالرفـ  يعا  [187اليقرة:] {ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ

ــرة:] {ٿ  ٿ   ٿ ڀ   ڀ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ٿ    ــ  [187اليق  ،ســا الا تجــامعون  يعا
 يعاـــ  [187اليقـــرة:] {ڤٹ   ٹ   ٹ   ٹڤ   ڤ    } ،العشـــا  بعـــد وتشـــربون  ،وتـــأكلون 
  ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ  } ،الولد يعا  [187ليقرة:]ا {ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦڄ} ،جامعوهن

 هللا مــــن اعفــــو   ذلــــ  فكــــان [187]اليقــــرة: {ڌڌ ڍ     ڍ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇڇ   ڇ   ڇ
 .ورحم 
 بـن عمـر قـام: قـال ليلـى، أبـ  بـن الـرحمن عيـد عـن ،الـرحمن عيـد بـن حصين عن هشيم   وقال

 جـ الر  يريـد مـا علـى اليارحـ  أهلـ  أرد  إبـ  هللا، رسـول يـا: فقـال -عاـ  هللا رضـ - الخطـاب
   ٻ   ٻ   ٻ ٱ   } عمــر فــ  فاــزل فواقعتهــا، تعتــ  فظااتهــا بامــ  قــد إبهــا: فقالــ  أهلــ ،

 .ب  ليلى أب  ابن نع مرة بن عمرو عن شعي  روا  وهكها ،[187]اليقرة: {ٻ   پ   پ
 أبـ  عـن ار ،الميـ ابن أخيرباقال:  ،سويد   ثااحدَّ قال:  المثاى، ثا حدَّ : جرير بن جعفر أبو وقال
 "لهيع 
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 ابن..ابن.
 طالب: ابن.

 .نعم
  "لهيع  أب ابن  عن"

 عن ابن ل يعة على قوف.
ثا ""  .عن ابن لهيع ، قال: حدَّ

عاإ  ذا حن أد ر الرواة ابن ل يعة، وفيه أل ل العلم ثالثاة عشار عاو   أك ر اا علاى تضاعي ه، واح ر 
اا فاي جميا،  ك به، فحمل في حدر ه ال  ليط فُضعِ   بسب  ذلك، فمن أ ل العلم حن ضاعص ه ح لم 

 وابان ح،ار ،، وحان م حان عاواه واحا   باهحا ررو ه، وحن م حن ضعص ه فيما عادا روار اه عان العبا لاة
اان لااه فااي فاا ي الباااري، وعاااف فااي  ال مر اا   أو  ،صاادو ، لااه أو ااام ناضاا ربإ أعوالااه فيااه، فماارة  حسص

 في حواض، حن  ف ي الباري  وغيره. هعافن ُد  ئ، وحرة  ضعص  الحدرث بسبب
ا جار ال بر حن قر   وعلى كل حاف المرجصي في أحره ال ضعي ، ل نه تضعي  دمبل ا ن،بار دذ

 .  ، هللاهللا أعلمغيره فمنه ررتمي حينئذ  
ثا   بـن كعـب بن هللا عيد سم  أب  سلم ، با  مولى جيير بن موسى "عن ابن لهيع ، قال: حدَّ

  عليــ محــر   ،فاــام فأمســى الرجــ  صــام إذا رمضــان فــ  الاــاس كــان: قــال أبيــ  عــن ثحــد ِّ ي   مالــ 
 صـلى- الايـ  عاـد مـن الخطـاب بـن عمـر فرجـ  الغد، نم يفطر حتى ،والاسا  والشراب الطعام

 بمـ ، قـد إب : فقال  ،فأرادها بام  قد امرأت  فوجد عاد ، سمر وقد ليل ٍ  ذا  -وسلم علي  هللا
 ايـ ال إلـى الخطـاب بـن عمـر فغـدا ذلـ ، مث  مال ٍ  بن كعب وصا  بها، وق  ثم ،بم ِّ  ما: فقال
 ٹ     ٿ ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ  }: هللا فــــأبزل فــــأخير  -وســــلم عليــــ  هللا صــــلى-

 ،وعكرمـ  ،وعطا ٍ  ،مجاهدٍ  عن رو   وهكها اآلي ، [187]اليقرة: {ڤ   ڤ   ڤ ٹ   ٹ   ٹ
 وفـ  صـا ، كمـا صـا  ومـن ،الخطـاب بـن عمـر فـ  اآليـ  هـه  بـزول سـيب فـ  وغيرهم وقتادة

 ا".ورفق   ورخص    رحم    اللي  جمي  ف  الشراب والطعام الجما  فأبا، قيس، بن رم صِّ 
 .، وُ مافن عيس بن ِصرحة و و أك رِصرحة بن عيس

 وشـريح   ،وأبـس ،عيـاسٍ  وابـن ،هريـرة أبـو الق [187يقرة:]ال {ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦڄ}: وقول "
 بــن وزيـد ،والسـد  ،أبـس بـن والربيـ  ،وعطــا  ،جييـر بـن وسـعيد ،وعكرمـ  ،ومجاهـد ،القاضـ 
 ".حيان بن ومقات  ،عتي  بن والحكم ،أسلم
 .ع يبة

 يعاــ : وغيــرهم وقتــادة ،والضــحا  ،اليصــر   والحســن ،حيــان بــن ومقاتــ  ،يــ يعت بــن والحكــم" 
 ".أسلم بن زيد بن الرحمن عيد وقال: الولد
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حكاام باان ع يبااة عااالوان ب مااغير ع بااة الاادار، أنااإ دذا ساامعإ  ااذا الالشااراي دمولااونن دذا حاار ذكاار 
ييناة، ل ناه ب ماغير ع باة الادار، خالص حاا تنسااه، ف  يار، حان ال  ا  ر ماح  في اا ا سام دلاى عُ 

 .حاذا دمير  ع يبةدعني 
 طالب:.........

    ر.
 طالب:.........

وف  ي حرو ة عن م باألسانيد في ال  اسير المسندة، ت،د م في ت سير ابن جر ر ح ال ، وبدف حا دما
في ك   عن م باألسانيد ُد،مل م، في ت سير ابن أبي حاتم بعض م  نا، وبعض م  ناك، وبعض م 

 . وجو ة ، وبعض المحممين ُد رِ ج افالمس لة ح ،أخرى 
 الجمـا ، يعاـ  :[187اليقـرة:] {ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦڄ} :أسـلم بـن زيـد بن الرحمن عيد وقال"

 ".عياس ابن عن الجوزا  أب  عن كر  اال مال ٍ  بن عمرو وقال
 عندك حاذا أو البكري، 

 طالب:.........
 ديا ، دا احعلم ا عليه، واض، عليه رعم  

 طالب:.........
 بالنون.

 من طريق عمرو بن مال  وهو الاكر . -هللا يحفظ –ض  رقم  طالب: اله  وا
 خالص.

 طالب: صدو   ل  أوهام كما ف  )التقريب(.
 . ي حا ام األأ ر ة الن ري، الن ري  ، الن ر 

 {ڄڦ ڦ    ڤ   ڦ   ڦ }عيــاس  ابــن عــن ،الجــوزا  أبــ  عــن كــر  اال مالــ ٍ  بــن عمــرو وقــال"
 معمـر، يرباأخ: الرزا  عيد وقال ،جرير وابن ،حاتم أب  ابن روا  القدر، ليل : قال [187]اليقرة:

 كتب هللا لكم. الت  الرخص  ابتغوا: قتادة قال: قال
 وقــال لكــم، هللا أحــ  مــا: ليقــو [187اليقــرة:] {ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦڄ}وقــال ســعيد  عــن قتــادة 

 قلـ : لقـا ،ربـا،ٍ  أب  بن عطا  عن ،دياار بن عمرو عن ،ييا ع   ابن أخيربا: اأيض   الرزا  عيد
 يـ عل شـئ ، أيتهمـا: قـال أو اتيعـوا  [187]اليقـرة: {ڤ} اآليـ  هـه  تقـرأ كيف: عياس البن

 ".كل  هها من أعم اآلي  أن جرير ابن واختار األولى، بالقرا ة
 دمارأ ا حاا في اا فار  د  باال لمي، ف ال  ألن الرسم واحاد، وفاي وعا  م حاا فاي نماط، وك اباة اب غاوا اتبعاو 

 بما سِم،، ح ل ت ب وا وتبينوا كل ا حمرور، ب ا، نعم.
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 {ڌڌ   ڍڇ   ڇ   ڇ   ڍ   چ   ڇ   چ   چ   چ ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   }"وعولاااااااااااااااااااااااااهن 
 شــا  الليــ  أ  فــ  الجمــا  إباحــ  مــن تقــدم مــا مــ  والشــرب األكــ  تعــالى أبــا، [187]اليقــرة:
 لخـي ا مـن األبـي  بالخي  ذل  عن روعيَّ  اللي ، سواد من الصيا، ضيا  يتيين أن لىإ الصائم
 ".[187]اليقرة: {چ   ڇڇ  } :بقول  الليس ورف  األسود،

 {چ   ڇڇ } اللااابس حااان ف ااام ال ااايط كماااا ساااي تي فاااي األخباااار عااان عااادي بااان حااااتم وغياااره، فماااافن
 {چ   ڇڇ  } ف األحاااااار حااااااا نللااااااإفااااااي األو  هارت اااااا، اللاااااابس  ألناااااا ،خااااااالص ان  ااااااى [187]اليقــــــرة:
 .فوع، اللبس [187]اليقرة:

قـال:  ريم،مـ أبـ  ابـن ثا حـدَّ : قـال اليخـار   هللا عيـد أبو اإلمام روا  اله  الحدي  ف  جا  كما"
ڄ    }  أبزلـ: قال ،سعدٍ  بن سه  عن حازم أبو ثااحدَّ قال:  طرف،م   بن محمد غسان أبو ثااحدَّ 

ـــــــــــرة:] {   چ  ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ  ـــــــــــم  [187اليق ـــــــــــزل ول  {چ   ڇڇ  } يا
 األسـود، والخي  األبي  الخي  رجلي  ف  أحدهم رب  الصوم أرادوا إذا رجال   وكان [187]اليقرة:

 يعاـ  أبـ  مـوافعل [187]اليقـرة: {چ   ڇڇ  }  بعد هللا فأبزل رؤيتهما، ل  يتيين حتى يأك  يزال الو 
 .والاهار اللي 
 حـاتم نبـ عـد  أخيربـ قـال:  الشعي ، عن حصين   أخيرباقال:  ،م  يهش ثااحدَّ : أحمد اإلمام وقال
 [187]اليقــرة: {چ   چ   چ   ڃ  ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ  } اآليــ  هــه  بزلــ  لمــا :قــال
 لـ فجع: قـال وسـادت ، تحـ  فجعلتهمـا: قـال أبـي ، واآلخر أسود أحدهما: عقالين إلى د مع

 ،هللا رسـول إلـى غـدو  أصـيح  افلمَّـ أمسـك ، األسـود مـن األبي  ل  تيين افلمَّ  إليهما، أبظر
 ."صاع  باله  فأخيرت 

اا أصابحإ غادوت دلاى رساوف هللا.   حااذادموفن أنظر دلي ما فال ر بين لاي األبايض حان األساو ، فلمص
 عندك 
  "أصيح  افلمَّ  أمسك ، سوداأل من األبي  ل  تيين افلمَّ  إليهما، أبظر فجعل " طالب:
اا أصابحإ،  نعندي دعناي دلاى ح اى حاا تباين لاه   ، فال ر بين لي األبايض حان األساو ، فماافن فلمص

 ي عندك أوضي.الذ
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 مي عندك حاذا بوأنا عندي فال ر بين لي األبيض حن األسو ، 
 طالب:.........
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 .وبعد
 طالب:.........

 لى ح ى حا تبين له د
 طالب:.........

 دلى أن أصبي، حا تبين له دلى أن أصبي 
 طالب:.........

 ي عند الشيا، نعم. ..  أوضي..أوضي الذ"أمسك " 
 طالب:.........

 دلى ح ى 
 طالب:.........

 قي  فال ر بين دلى ح ى  غدا عبل أن ر بين له !
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 عنى أصبحإ ححا 
 طالب:.........

 .نعم 
 طالب:.........

 في بعض النسا ح ب ة  نا. "أمسك " .. ، في كلمة 
 طالب:.........

  ذا المعنى واضي، ل ن حسند الشيباني.
 طالب:.........

 األبيض حن األسو .
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 أن ذ     ، ل ن أنا أعوفن ح ى تبين أو حا تبين دلىنعم
 طالب:.........

  نا."أمسك " ألن فيه 
 طالب:.........
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 .نعم
 طالب:.........
 على كل حاف.

 طالب: أخرج  اإلمام أحمد بساد  ومتا .
 .نعم

 طالب: يقول: أخرج  اإلمام أحمد بساد  ومتا .
ماد اإلحاام أححا دح اج أن دموف المعلا ن أخرجاه  ،حا دح اج أن دموف  ذا ال الم بالنسبة  بن ك ير

بسنده وح نه  ألن ابن ك ير دح ظ الُمسند عن ظ ر عل ، فماا دح ااج دماوفن أخرجاه بسانده وح ناه، 
  ار   ال  ر   دموله دذا كان حن د ب  ليس ب ذه الم ابة بالنسبة للُمسند، و و دمدم الُمسند في ال

ث الماحيحين حوجاو ة راعلى المحيحين    ألنه أصي، ل ن لعنار ه به عناداة  دادردة، وُجال أحا 
 .  في المسند

َسـاَد َ  إِّنَّ » فقـال صـاع  باله  فأخيرت  ،هللا رسول إلى غدو  أصيح  افلمَّ "  إبمـا لعـري  اإِّذ   وِّ
ـ ِّ  سـواد مـن الاهار بياض ذل   ومعاـى، عـد  عـن وجـ ٍ  غيـر مـن الصـحيحين فـ  أخرجـا  «اللَّي 
َساَد َ  إِّنَّ »: قول   مـن لمـرادينا واألبـي  األسود الخي  وض ل ليس  كان إن :أ  «لعري  إِّذ ا وِّ
 المشــر   بعــرض يكــون  أن فيقتضــ  الليــ ، وســواد الاهــار بيــاض فإبهمــا تحتهــا، اآليــ  هــه 

    .والمغرب
 عوابـ  بـوأ ثااحـدَّ قـال:  إسـماعي ، بـن موسـى ثااحـدَّ  بهـها، افسر  م   اليخار   رواي  ف  وق  وهكها
 كـان حتـى أسـود، وعقـاال   أبـي  عقـاال   عـد    أخـه: قـال ،عـد ٍ  عـن الشـعي ، عـن حصـين، عن

 ".قال أصيح افلمَّ  يستيياا، فلم بظر اللي  بع 
اا تباين لاي األبايض حان األساو  أحساكإ ، في ال بعة المددمة دموفن "عافن ف،علإ أنظر دلي ما، فلمص

" دعناي المعناى  اذا ظاا ر وواضاي، -صالى هللا علياه وسالم -فلمصا أصابحإ غادوت دلاى رساوف هللا
 مرج، دلى األصل.ل ن ال

 طالب:.........
 .وبعد نعم

 طالب:.........
 سمط. هسمط، فال ر بين دلى ح ى   ..  في هفي

 طالب:.........
 قي  لمصا أصبي حا تبين دلى أن أصبي!!

 طالب:.........
 .نعم
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 طالب:.........
   حاذا

 طالب:.........
 ، فلم دس بن. نعم

 طالب:.........
 .في ا قي نعم
 لب:.........طا

 عندك 
 طالب:.........

 حنموبة.
 طالب:.........

  حاذا
 طالب:.........

ا ِلما عبل ا،   عندك أنإ  حاذا ي حمنوعة حن المرف فال تنون، ل ن دعراب ا تبع 
 طالب:.........

 . أبيَض حمنوث حن المرف
ــ" َســادَ  إِّنَّ » قــال وســادت ، تحــ  جعلــ  هللا رســول يــا :قــال أصــيح افلمَّ ،َلَعــ إِّذ ا  َ وِّ  َكــانَ  إِّن   رِّي  

َخــي     ــَي    ال  َب  ــَود   األ  َس  ــ َ  َواأل  َســاَدتِّ َ  َتح  ــ َ إِّ » األلفــا  بعــ  فــ  وجــا  «وِّ َقَفــاا َلَعــرِّي    بَّ  ففســر  «ل 
ــ وســاد  كــان إذا ألبــ  ؛هــها إلــى يرجــ  بــ  ضــعيف، وهــو بــالي،دة، بعضــهم ــ فقفــا  اعريض   اأيض 
 ".أعلم وهللا ،عري   

فااي ت سااير اللح شااري، و  دااك أن أ اال اللغااة أو البالغااة بالااذات ُد نااون بعاار   أظاان  ااذا حنمااو   
  ااذا صااحابي حااا ُدماااف فيااه ح اال  ااذا ال ااالم،فر مااه، و    الااذيالم ااا عاان الغبااار، واللح شااري  ااذا 

 عندك تعلي  عليه 
 طالب: بعم.

 دموف  حاذا
 وال يليق بمقام الصحاب . ،طالب: قال: هو بالكشاف للزمخشر  

رضااااي هللا عنااااه – ااااذا ددااااكاف، اللح شااااري ت مااااه البالغااااة، ل اااان حااااا ر مااااه داااا ن المااااحابي  منعاااا
  .   -وأرضاه
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 عــن ،عي الشــ عــن فطــر ِّ م   عــن جريــر   ثااحــدَّ  ، قــال:قتييــ  ثااحــدَّ : أيضــا اليخــار   روايــ  ويفســر "
 ن يطـاالخ أهمـا األسـود، الخـي  من األبي  الخي  ما ،هللا رسول يا :قل : قال ،حاتمٍ  بن عد 
َقَفا َلَعرِّي    إِّبَّ َ »: قال َصر  َ  إِّن   ال  َطي نِّ  َأب   ".«الاهار َوَبَياض   لَّي  ِّ ال َسَواد   ه وَ     بَ  اَل »: قال ثم «ال َخي 

حااا ناالف بمااي اإلجماااف  [187]اليقــرة: {چ   ڇڇ  }ن -جاالص وعااال–ألنااه فااي أوف األحاار حااا ناالف عولااه 
ا حا [187اليقرة:] {چ   ڇڇ  } يض الحميمة، ولمصا نلفواإلب ام، وعا ي أن الناس دظنون بال يط األب

 .فيه اح ماف
 اببـ مـن ألبـ  ؛السـحور اسـتحياب علـى دليـ    الفجـر طلـو  إلـى األكـ  جواز تعالى إباحت  وف "

 -وسلم ي عل هللا صلى- هللا رسول عن الثابت   اَّ الس   ورد  ولهها ؛محيوب بها واألخه الرخص 
  .السحور على بالح 
وا» :-وســلم عليــ  هللا صــلى- هللا رســول قــال: قــال أبــسٍ  عــن لصــحيحينا ففــ  ر   فِّــ  نَّ َفــإِّ  َتَســحَّ

ح ورِّ   سـولر  قـال: قـال -عاـ  هللا رضـ  - العاص بن عمرو عن مسلمٍ  صحيح وف  ،«َبَرَك    السَّ
َاا َبي نَ  َما َفص  َ  إِّنَّ » :-وسلم علي  هللا صلى- هللا َيامِّ َيامِّ  صِّ  ".«رحالسَّ   أكل الكتاب َأه  ِّ  َوصِّ

 أكلُة.
 زيـد بـن الـرحمن عيـد ثااحـدَّ قـال:  الطيـا ، ابن هو عيسى بن إسحا  ثااحدَّ  أحمد، اإلمام وقال"

 :-وسـلم عليـ  هللا صـلى- هللا رسـول قـال: قال ،سعيدٍ  أب  عن يسار، بن عطا  عن أبي ، عن
ح ور  » ل   السَّ  نَ ي َصـل و َكَتـ   َوَمَ،ئِّ  ّللاََّ  نَّ َفإِّ  َماٍ ،مِّن  جرع  تجر  أحدكم أن ولو تدعو ، ف، َبَرَك       َأك 

رِّينَ  َعَلى  .«ال م َتَسح ِّ
 بــاآلكلين، اتشــيه   مــا  بجرعــ  ولــو حتــى ،كثيــرة أحاديــ  الســحور فــ  الترغيــب فــ  ورد وقــد
 ".الفجر ابفجار وق  إلى تأخير  ستحبوي  

 دلى عر  ، دلى عر   ان ،ار ال ،ر.
 طالب: عاد  إلى وق .

 عندك  حاذا
 عر  ، نعم.

- هللا رسـول مـ  تسـحربا: قال ،ثاب ٍ  بن زيد عن مال ، بن أبس عن الصحيحين ف  جا  كما"
 السحور و  األذان بين كان كم: لزيدٍ  قل : أبس قال الص،ة، إلى قماا ثم -وسلم علي  هللا صلى
 .لي  خمسين قدر: قال
 عـن ن،غـي،  بـن سـالم عـن هيعـ ،ل ابـن ثااحـدَّ قـال:  داود، بـن موسـى ثااحدَّ : أحمد اإلمام وقال

- هللا رسـول قـال: قـال ،ذرٍ  أبـ  عـن الحمصـ ، حـاتمٍ  بـن عـد  عـن عثمـان، أبـ  بـن سليمان
رٍ  أ مَّتِّ  َتَزال   اَل » :-وسلم علي  هللا صلى ل وا َما بَِّخي  َطارَ  َعجَّ ف  وا اإل ِّ ر  ح   َوَأخَّ  .«ورَ الس 
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 ."الميار  الغها  ا سمَّ  -وسلم لي ع هللا صلى- هللا رسول أن كثيرة أحادي  ف  ورد وقد
َغَدا ِّ ال م َياَر ِّ » الغدار  .«َهل م وا إَِّلى ال 

 ."روا  اله  الحدي  وف  ،الميار  ا دالغ ا سمَّ "
 الغدار بالداف.

 ."الميار  ا دالغ"
 ار  داير اسامه غاذار عناد الم مادحين، حاا ُدسامون غاذ هالعشاار، حاا فيا الغدار أكل الغدوة فيماا ُدمابال

 .ا غدار و حا عشار  دح
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 .حعروف نعمغدار 
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 . ألنه في حمابل العشار أكلة العشي
 عــن ســلم ، بــن حمــاد روايــ  مــن ماجــ  وابــن ،والاســائ  أحمــد روا  اإلمــام الــه  الحــدي  وفــ "

 عليـ  هللا صـلى- هللا رسـول م  تسحربا: قال  ،حهيف عن حييشٍ  بن زر عن بهدل ، بن عاصم
 قالـ  الاجـود، أبـ  بـن عاصـم ب  دتفرَّ  حدي    وهو تطل ، لم الشمس أن إال الاهار وكان -وسلم

 ".الاهار قرب المراد أن على وحمل  الاسائ ،
و  عاصم في ح ظه ضع ، عاصم في ح ظه بالنسبة للُسنصة فيه ضاع  و تماناه للمارلن حعاروف، 

 .م بين  ذا و ذاتالأ 
 طالب:.........
 فيه حا فيه، نعم.

 نبقـــار  :أ [ 2الطـــ، :] {ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ}: تعـــالى قـــال كمـــا"
 الحـدي  حمـ  المتعـين هـو قالـ  اله  وهها للفرا ، تر    أو بمعروفٍ  إمسا    فإما ،العدة ابقضا 
 ".الفجر طلو  يتيقاوا ولم تسحروا أبهم علي 

 . وث ال ،ر المنموص علي ا في اآلدةقل ألن الغادة
 .ذل  يتحقق لم وبعضهم ،طلوع  ظن بعضهم نإ حتى"
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 مث  رو   الفجر، مقارب  عاد السحور ف  تسامحوا أبهم السلف، من كثيرةٍ  طائف ٍ  عن رو   وقد
 ،يـاسٍ ع وابـن ،عمـر وابـن ،هريرة وأب  ،وحهيف  ،مسعود وابن ،وعل  ٍ  ،وعمر ،بكرٍ  أب  عن هها
 ،جلـزم وأبـو ،الحسـين بـن علـ  بن محمد :ماهم التابعين من كثيرةٍ  طائف ٍ  وعن ثاب ، بن وزيد

 ،نوالحسـ ،وعطـا    ،مسـعود ابـن أصـحاب مـن وغيـر  وائـ ٍ  وأبـو ،الضحى وأبو ،الاخع  وإبراهيم
 ".ييا ع   بن والحكم

 ُع يبة..ُع يبة.
 ذهــب وإليــ  زيــد، بــن رجــاب الشــعثا  وأبــو ،الزبيــر بــن وعــروة ،ومجاهــد ع تييــ ، بــن والحكــم"

 ".الحمد وهلل المفرد، الصيام كتاب ف  ذل  أسابيد حرربا وقد راشد، بن معمرو  ،األعمش
 [187]اليقـــرة: {ڇڇ      چ  چ    چ چ     ڃڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ    }نعااام، الغاداااة ال ،ااار

ف أو حان فال أكل بعد قلوث ال ،ار، واللالوم حان قلاوث ال ،ار دلاى غاروب الشامس، دعناي حان ُعار 
مااا كُذكاار عنااه أنااه أكاال بعااد قلااوث ال ،اار   ألنااه ُرناااأث فااي البدادااة، و نمااا ُرناااأث فااي قلااوث ال ،اار 

ُد  لاا  فيااه اآلن، دعنااي بعضاا م دمااوفن دن ال ،اار علااى ال مااو م، وبعضاا م دمااوفن دنااه ح اا خر عاان 
  دمالون  ال مو م  ولذلك ُدح ظ عن بعضا م حان المناأعاات وحان األدايار ال اي ُت خاذ علاي م أن ام

ح ى رن  ي الناس حن صالت م، ودو د في الحرم حن دذا سلم اإلحاام أعااحوا صاالت م، حناأعاة  فاي 
بغااي أن وعااإ قلااوث ال ،اار   حناأعااة  فااي البدادااة المحااد ة باانب الماارلن، وح اال  ااذا ال ااالف   رن

  .ُروجد، و  دسوغ أن ُروجد
 ،الشـمس طلـو  من اإلمسا  يجب إبما أب : بعضهم عن تفسير  ف  جريرٍ  بن جعفر أبو وحكى"

 ".بغروبها اإلفطار يجوز كما
علااى قر مااة ال ل يااين فااي تماادرر الن ااار، ال ل يااون دمولااونن الن ااار حاان قلااوث الشاامس دلااى غروب ااا، 

 .    ،ر دلى غروب الشمس بدادة الن اروأ ل العلم حن الم شرعة، دمولونن حن قلوث ال
 فـ  لنالقـر  بـص لمخالفتـ  ؛عليـ  قـدم   لـ  يسـتقر العلـم أه  من اأحد   أظن ما القول وهها :قل "

 {ڌڌ   ڍڇ   ڇ   ڍ      چ   ڇڇ   چ   چ   چ ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   } :قولـــــــــــــــــــــ 
 .[187]اليقرة:

 -وسـلم عليـ  هللا صـلى- هللا رسـول أن عائشـ  عـن القاسم حدي  من الصحيحين ف  ورد وقد
َاع ك م   اَل »: قال ، َعن   لٍ بَِّ،  َأَذان   َيم  م  ح ورِّك  َرب واوَ  َفك ل وا ي  ٍ بِّلَ  ي َاادِّ  َفإِّبَّ    س  ـَمع وا َحتَّى اش  ـنِّ  َأَذانَ  َتس   اب 
ت ومٍ  أ م ِّ  ن   اَل  َفإِّبَّ    َمك  ر   َيط ل  َ  َحتَّى ي َؤذ ِّ  ".«ال َفج 

 .ف لهن أصبحإ أصبحإ كما في الحدرثألنه رجل، أعمى،   ر ذِ ن ح ى ُدما
 .اليخار   لفظ"هها 
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 عـن طلـقٍ  بـن قـيس عـن جـابر بـن محمـد ثااحدَّ قال:  داود، بن موسى ثااحدَّ : أحمد اإلمام وقال
ــي َس » :قــال -وســلم عليــ  هللا صــلى- هللا رســول أن أبيــ  ــر   َل ي    ال َفج  ــَتطِّ ــ ال م س   ولكــن األفــق  فِّ

ـــوا» ولفظهمـــا الترمـــه و  أبـــو داود وروا  «األحمـــر المعتـــرض ـــَرب وا ك ل  يـــ َواَل  َواش  ـــا َدبَّك م  َيهِّ  طِّ   السَّ
د   عِّ َرب وا َفك ل وا ال م ص  َمر   َلك م   َيع َترَِّض  َحتَّى َواش  َح   .«األ 
 شـعي  ثااحـدَّ قال:  مهد ، بن الرحمن عيد ثااحدَّ قال:  المثاى، بن محمد ثااحدَّ : جرير ابن وقال
 عليــ  هللا صــلى- هللا رســول قــال: يقــول جاــدب بــن ســمرة ســمع  قشــير، باــ  مــن شــيخٍ  عــن
بَّك م   اَل » :-وسلم َدا    َيغ رَّ َيَيـاض   َوَهَها بَِّ،لٍ  بِّ ـرَ  َحتَّـى ال  َفجِّ ـر   َيا  ـر   ط ل ـ َ يَ  َأو   ال َفج   مـن روا  ثـم ،«ال َفج 
 عليـ  هللا صـلى- هللا رسـول قـال: قـال سـمرة، عـن حاظلـ ، بـن ةسـواد عن وغير ، شعي  حدي 
َاع ك م   اَل » :-وسلم م   مِّن   َيم  ح ورِّك  ـر   َواَل  بِّـَ،لٍ  َأَذان   س  ي   ال م   ال َفج  ـَتطِّ ـرَ ا ولكاـ  ،س  ـ ل َفج  يرَ ال م س   فِّـ  َتطِّ
 القشـير   سـوادة نب هللا عيد عاد لي ع   بن ثااحدَّ  ، قال:إبراهيم بن يعقوب ثا وحدَّ : قال ،«األ  ف قِّ 
 َأَذان   م  بَّك  َيغ ـرَّ  اَل » :-وسـلم عليـ  هللا صـلى- هللا رسول قال: قال ،جادٍب  بن سمرة عن أبي ، عن
َيَياض   َهَها َواَل  بَِّ،لٍ  ي حِّ  لَِّعم ودِّ  ال   حـرب، بـن زهير عن ح صحي ف  مسلم روا  «يستطير حتى الص 
 .سوا  مثل  لي ع   ابن هو إبراهيم بن إسماعي  عن
 عثمان أب  نع التيم ، سليمان عن الميار  ابن ثااحدَّ قال:  ،ميدٍ ح   ابن ثااحدَّ : جرير ابن وقال

َاَعنَّ  اَل »: -وسلم علي  هللا صلى- هللا رسول قال: قال مسعود، ابن نع الاهد ،  َأَذان   َأَحـَدك م   َيم 
ح ورِّ ِّ  َعن   بَِّ،لٍ  َدا   » :َقالَ  َأو   «س   ".«َمك م  َبائِّ  ي َاي ِّ َ لِّ  ي َاادِّ » :َقالَ  َأو   «يؤذن ب،ال   َفإِّنَّ  بَِّ،ٍل، بِّ
 .والندار  و  و األذان «ي ااد » أو قال:« فإن ب،ال  يؤذن بلي « »يؤذن بلي »
،َقـائِّم ك   جِّ َ َولَِّير   ،َبائَِّمك م   لِّي َاي ِّ َ  ي َاادِّ » :َقالَ  َأو  « فإن ب،ال  يؤذن بلي »"   يقـول أن الفجـر ولـيس م 

ــى ،وهكــها هكــها ــولَ  َحتَّ ــَها َيق   بــن حســنال ثا وحــدَّ  بــ ، التيمــ  عــن لخــر وجــ  مــن وروا  ،«َهَك
ــان ــال:الاخعــ  الزبرق ــن الحــارث عــن ذئــب، أبــ  بــن محمــد عــن أســام  أبــو ثا حــدَّ  ، ق ــد ب  عي
ير   هو وإبما»: ثوبان بن الرحمن عيد بن محمد عن الرحمن، َتطِّ ه   الهِّ  ال م س   «األ  ف قَ  َيأ خ 

بــب الفجــر فجــران فالــه  كأبــ  ذ»: -صــلى هللا عليــ  وســلم–"قــال: قــال رســول هللا  عااافن ال ،اار،
ير  أمــا الســرحان ال ي حــر ِّم شــيئ ا، و  ــَتطِّ ــه   الــهِّ  ال م س  ــ    األ  ف ــقَ  َيأ خ  بَّ ــ    َفإِّ ــ ي حِّ  "«الطعــام محــر ِّ وي   َ،ةَ الصَّ

 ساعط عندك 
 طالب: ساق  بعم.

 الفجـر»: -صـلى هللا عليـ  وسـلم–قـال: قـال رسـول هللا  ثوبـان بـن الـرحمن عيـد بن محمد عن"
ــفجــران فالــه  كأبــ  ذبــب الســرحان ال ي حــر ِّم شــيئ ا، وأمــا  ير  ال م س  ــ الــهِّ  َتطِّ ــ    األ  ف ــقَ  ه  َيأ خ  بَّ ــ َفإِّ     ي حِّ

َ،ةَ   ".«الطعام محر ِّ وي   الصَّ
 طالب:..........
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 .ذكر ا ابن ك ير"وهها مرس   جيد"  ، عافننعم
  طالب:..........

 .نعم
 طالب:..........

ر الفجـ»: -صـلى هللا عليـ  وسـلم–قـال: قـال رسـول هللا  ثوبـان بـن الـرحمن عيـد بـن محمـد عن
ير  وأمــا »عناادكم الباااعي   «فجــران فالــه  كأبــ  ذبــب الســرحان ال ي حــرم شــيئ ا ــَتطِّ ــ لــهِّ ا ال م س   ه  َيأ خ 

َ،ةَ  ي حِّ    َفإِّبَّ    األ  ف قَ   نعم. «الطعام محر ِّ وي   الصَّ
 طالب:..........
 حا رللم..حا رللم.
 طالب:..........

 .نعم
 طالب:..........

  ة ال ي علي ا خط ابن ك ير، نعم. الحدرث كاحل حوجو  في األأ ر 
 .جيد مرس    وهها"

 لـه ا فأما فجران، هما: يقول عياسٍ  ابن سمع : عطا  عن جريجٍ  ابن أخيربا: الرزا  عيد قال
 يـالالج رؤوس علـى يسـتاير الـه  الفجـر ولكـن ،اشـيئ   محـر ِّ ي   وال حـ ي   فلـيس السـما  ف  يسط 
 يـههب أن وسـطوع  السـما ، فـ  اسـطوع   سـط  اإذ فأمـا :عطـا  وقـال الشراب، يحرم اله  هو
 ذاإ ولكــن الحــج، بــ  يفــو  وال ،صــ،ة وال ،الصــائم شــراب بــ  يحــرم ال فإبــ  ،طــوال   الســما  فــ 

 ابــن إلــى صــحيح   إســااد   وهــها الحــج، وفــا  ،للصــيام الشــراب محــر   الجيــال، رؤوس علــى ابتشــر
 ".-هللا رحمهم -السلف من واحدٍ  غير عن رو   وهكها وعطا ، عياسٍ 

 ع  على المس لة.
 طالب:..........

 ي فيه ا س غ ار الذ
 طالب:..........

 عبيل ال ،ر، بمدر حا ر سحر اإلنسان المائم ُدمكن.نعم 
 طالب:..........

 رن أ
 طالب:..........

 د كل. رر د أن
 طالب:..........
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 عبل األذان 
 طالب:..........

نصة ال ي في اف ت خ  ير السحور. ذا حا حم  السُّ
 طالب:..........
 و ذا لخر دير. ،بعد المالة ن مل
 طالب:..........
 لعله في ال برى.
 طالب:..........

 أو في ت سير ا ال  سير حوجو  في ال برى، ل ن عد دكون فيه أ ا ات.
 طالب:..........

 ال ط   أثر له ح ل حا ت    ب ط الرععة وب ط....
 طالب:..........

 اف على حس  حا بلغ م.على كل ح


